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A V I Z 

referitor la proiectul de Lege pentru completarea art.322 din  
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997  privind privatizarea societăţiilor 

comerciale, cu modificările şi completările ulterioare 
 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege pentru completarea art.322 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţiilor 
comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, transmis cu adresa PL.x 171 din 13 
aprilie 2010 şi înregistrat sub nr. 31/302 din 14 aprilie 2010. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(3) din Constituţia României, republicată şi ale art. 
92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor 
este Cameră decizională.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 322 din 
O.U.G.nr.88/1997 privind privatizarea societăţiilor comerciale, cu modificările şi 
completările ulterioare, în scopul soluţionării unor situaţii excepţionale prin aplicarea unor 
proceduri simplificate de valorificare a terenurilor cotă indiviză pentru care a fost sau 
urmează să fie emis certificat de atestare a dreptului de proprietate, fără a fi necesară 
majorarea prealabilă a capitalului social, urmată de valorificarea acţiunilor rezultate, fapt ce 
va determina sporirea cu sume importante a bugetelor autorităţilor publice implicate. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 
data de 27 aprilie 2010. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii şi propuneri, înregistrat sub    
nr.1298 din data de 12 noiembrie 2009, precum şi punctul de vedere al Guvernului României 
nr.504 din data de 1 martie 2010, care nu susţine adoptarea iniţiativei legislative.  

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
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Consilier parlamentar, 
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